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D. Analiză SWOT pe baza raportului de autoevaluare 

Resursele umane şi materiale existente la dispoziţia programului de licenţă Sociologie îl 
recomandă drept unul dintre modulele postuniversitare de succes din mai multe perspective: 
 

PUNCTELE TARI - Resursele interne, favorabile dezvoltării unei strategii durabile 

 
(+) Structura organizatorică este adaptată continuu misiunii didactice, de cercetare şi de 

instituţie de cultură regională integrată în cultura europeană.  
(+) Departamentul nostru, împreună cu celelalte departamente ale Universității Creștine 

Partium reprezintă celulele de bază pentru asigurarea procesului didactic pe specializări. În plus, 
promovează cercetarea şi intervenţia socială bazată pe cunoaşterea pertinentă a fenomenelor 
şi proceselor caracteristice  contemporaneităţii. 

(+) Misiunea și obiectivele Departamentului sunt clar definite și bine realizate. 
(+) Oferta educaţională a Departamentului de Ştiinţe Socio-Umane, adaptată mediului şi 

regiunii geografice, corespunde cerinţelor actuale legate de obiectivele şi conţinutul specific 
caracteristice specializărilor existente. 

(+) Promovarea continuă a cooperării naţionale şi internaţionale se manifestă prin 
acorduri de colaborare încheiate şi în pregătire prin intermediul universităţii cu un număr de 
peste 30 de universităţi din ţară şi din străinătate: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, 
Universitatea din Timişoara, Universitatea din Oradea, Universitatea Sorbonne, Universitatea 
ELTE din Budapesta, Universitatea din Debrecen, Colegiul Universitar Katho (Universitatea din 
Leuven), etc. (Anexa A.1.7.2.) 

(+) Existenţa unei echipe manageriale mature, competente, care promovează principiile 
autonomiei, democraţiei, participării şi responsabilizării, căutând să eficientizeze procesul de 
învăţământ şi cercetare.  

(+) Personal didactic cu un efectiv mediu, dar potrivit din punct de vedere profesional, 
deschis la perfecționarea metodologică și științifică a propriei activități. 

 
(+) Fondul de carte al bibliotecii universităţii cuprinde cărţi şi reviste de specialitate 

recente şi valoroase. O mare parte a cursurilor universitare redactate de cadrele noastre 
didactice se regăsesc sub formă de cărţi, materiale didactice, platforme de învăţare în suport 
electronic puse la dispoziţia studenţilor.  

(+) Colectivul Departamentului a desfăşurat o activitate intensă de dezvoltare 
curriculară în vederea fundamentării planului de învăţământ şi a metodologilor de predare 
specifice celor două specialităţi: asistenţă socială şi sociologie. 

(+) Studenţii şi organismele studenţeşti beneficiază de întreg ajutorul Departamentului 
pentru a putea desfăşura activităţi sociale specifice, de management universitar. Structura 
organizatorică şi sistemul informaţional creează posibilitatea ca fiecare student să fie informat 
în timp util despre diversele activităţi din cadrul catedrei şi să-şi poată exprima în mod deschis 
opiniile. 
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(+) Programul de învățământ este complex și îmbină baza solidă a culturii muzicale cu 
discipline centrate pe dezvoltarea de competențe practice 

(+) Proiecte de ceretare cu succes (Practimuss, IPC Sapientia). 
(+) Organizarea regulată a unor conferințe științifice naționale și internaționale. 
(+) Participare activă atât la nivelul cadrelor didactice, cât și la nivelul studenților la 

programele de mobilitate Erasmus. 
(+) Exercitarea unui efect catalizator și sinergic în economia vieții educaționale, științifice 

și culturale ale Universității. 
 

PUNCTELE SLABE – RISCURI: Neajunsuri interne care trebuie să reprezinte obiective pentru 
preocupările Departamentului 

 
(-) Scăderea numărului populaţiei în cadrul segmentului de vârstă 18-23 ani a influenţat 

negativ numărul de potenţiali studenţi în întreg mediul universitar, deci şi în cadrul 
specialităţilor noastre. Abordarea acestei constrângeri necesită o strategie de marketing 
educaţional bine fundamentată şi orientată. 

(-) Există pericolul ca mesajul educativ şi implicarea catedrei noastre în viaţa 
comunităţilor locale şi regionale să nu aibă impactul scontat datorită marketingului educaţional 
încă insuficient de competitiv. 

(-) Departamentul nu utilizează pe deplin posibilităţile existente pentru identificarea 
unor surse de finanţare complementare prin efectuarea unor servicii externe de consultanţă şi 
cercetare. 

(-) În activitatea de popularizare externă a ofertei academice a Departamentului mai 
există resurse comunicaţionale şi de marketing neutilizate.  

(-) Popularitatea specializării Pedagogie muzicală, deși în creștere, nu este suficientă; 
există o concurență modestă la admitere; 

(-) Activitate de cercetare științifică puțin vizibilă pe plan internațional.  
(-) Resurse financiare insuficiente pentru dezvoltarea de lungă durată a programului de 

studii; 
(-) Resurse umane insuficiente pentru o dezvoltare concomitentă a capacității științifice 

și educaționale; 
(-) Resurse manageriale insuficiente pentru atragerea de fonduri considerabile pentru 

dezvoltarea activității de cercetare. 
 
 

OPORTUNITĂŢI ale mediului exterior care susţin efortul Departamentului de Ştiinţe 
Socio-Umane de a-şi materializa misiunea şi obiectivele 

 
(O) Mediul economic din spaţiul nostru geografic este în plină dezvoltare, astfel încât 

necesarul de educaţie de specialitate poate fi structurat şi prognozat.  
(O) Dezvoltarea programelor de sociologie și se asistenţă socială se argumentează prin 

faptul că situaţia grupurilor sociale marginalizate, defavorizate ca urmare a transformărilor 
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socio-economice din regiune necesită contribuţia unor specialişti de înaltă calificare din 
domeniul asistenţei sociale şi al politicilor sociale. 

(O) După integrarea României în Uniunea Europeană se derulează programe de 
dezvoltare regională în scopul alinierii vieţii sociale şi economice la acquis-ul comunitar, proces 
în care Departamentul de Ştiinţe Socio-Umane ar putea să devină un pol de inovare şi 
implementare a experienţei europene în majoritatea domeniilor de interes social, economic şi 
industrial. 

(O) Datorită accentului care se pune mai nou în toate domeniile pe comunicare, pe 
relaţiile interumane şi pe unitatea în diversitate, valori promovate şi susţinute de specializările 
noastre, Departamentul de Ştiinţe Socio-Umane are un rol din ce în ce mai pronunţat în spaţiul 
naţional şi european. 

(O) Este oportună dezvoltarea metodologică a activității de predare; găsirea de noi 
forme de colaborare cu studenții în perfecționarea ofertei educaționale; 

 Lansarea unor noi specializări (sau oferirea specializărilor curente) în limba engleză 
pentru studenții străini ar permite creșterea veniturilor proprii ale Departamentului. 

(O) Elaborarea unor proiecte de cercetare care ar contribui la formarea unui profil de 
cercetare distinct și specific, precum și la dezvoltarea resurselor umane și tehnologice; 

(O) Dezvoltarea sistematică a relațiilor internaționale. 
 


